
SUDAM
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÓNIA-SUDAM

ANEXO I

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE PATROCÍNIO

1. DADOS DO PROPONENTE

Proponente
Prefeitura Municipal de Feijó

Endereço: Cidade -UF Cep Telefon
Av. Plácido de Castro, 672- Centro. Feijó - AC 69.960- 68-346

000

CNPJ
04.005.179/0001-10

s Endereço Eletrônico
3-2 6 1 4 se.majj@feiio.ac.gov.br

prefeitura@feijo.ac.gov.br

2. DADOS DO PROJETO
Nome do Evento
3a Feira do Açaí

Nome do espaço e endereço do local de realização do evento
Rua Contorno Beira Rio

Período de realização do evento
10 á 12 de Agosto

Público-Alvo
Faixa Etária

Crianças (Oa 11 anos) (x)
Adolescentes (12 a 17 anos) (x)
Jovens (18 a 24 anos) (x)
Adultos (25 a 60 anos) (x)
Idosos (mais de 60 anos) (x)

Classe Social
Alta Renda (x) Masc

Baixa Renda (x)

Média Renda ( x ) Femi

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Género Público Estimado
ulino (x )

40 mil

nino (x)

Informações básicas quantitativas, qualitativas e conceituais do projeto:
A Feira do Açaí será realizada na Rua Contorno Beira Rio, centro da cidade de Feijó, em uma das vias mais
movimentadas, onde na qual recebe ribeirinhos, colonos e turistas, o local está inserido na região do mercado
e comércio, dispondo, porém de hotéis, restaurantes, bares, mercado e comércio em geral.
A organização do referido evento fica a cargo do Poder Público Municipal, de inteira responsabilidade do
executivo, por meio das Secretarias de Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo,
Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Agricultura, ambas bem definidas no
desempenho de suas funções,
A Feira do Açaí popularmente conhecida no Estado do Acre como uma das terceiras maiores festividades do
estado é destaque em público e sucesso de negócios, uma vez que sempre trouxe grandes aírações musicais
de renomes nacionais, a cada edição supera-se em público e organização.
Por se tratar de uma das três maiores festividades do Estado do Acre, proporcionando ao público grandes
shows com artistas de renomes nacionais sem custo algum aos participantes da Feira do Açaí, considerando
as despesas serão bastante elevadas pra um município de 32.000 habitantes, onde na qual não dispõe de
receita exclusiva para realização do evento, dai a necessidade de buscar parcerias com empresas da iniciativa
privada e ministérios, para que assim o município possa custear as referidas despesas com shows, palco,
iluminação e sonorização, banheiros químicos entre outras.

Justificativas
O município de Feijó tinha suas terras habitadas pelas tribos Jaminawás, Kaxinawás e Chacauwás. Com a
chegada dos nordestinos à foz do rio Envira, em 1879, começou-se a desbravação da região, subindo os rios
e igarapés, demarcando os seus lotes e terras e até seringais, No entanto, ocorreram vários conflitos na selva,
entre os nordestinos e índios por conta da desocupação dessas áreas de terras, que pouco termo depois se



transformaram em seringais. E neste contexto que surge à margem esquerda do rio Envira, o Seringai Porto
Alegre que mais tarde desse origem ao município de Feijó.
Após alguns anos o seringai tornou-se um vilarejo, e aos 13 de maio de 1906, foi elevado a categoria de vila
sob a denominação de Feijó, em homenagem ao Pé. Diogo António Feijó, nome que se conserva até hoje. A
instalação do município deu-se sob o decreto 968 de 21 de dezembro de 1938, sendo o governador do
território do Acre, Epaminondas Martins e o Prefeito municipal Raimundo Augusto de Araújo o primeiro
feijoense.
Limita ao norte com o Amazonas, ao sul com o Peru, a leste com os municípios de Santa Rosa do Purus e
Manoel Urbano e a oeste com os municípios de Tarauacá e Jordão. A cidade está localizada na margem direita
do Rio Envira, que é principal meio de escoamento de produção dos ribeirinhos, 5.640 ribeirinhos somente no
rio Envira, que vivem em pequenas comunidades nas margens do rio, geralmente localizados bem longe do
centro urbano, Como a maior parte dos rios amazônicos, o nível das águas é sazonal.
Segundo dados de 2014, possui 32 398 habitantes, na proporção de 50,26% urbana, cerca de 15.726
pessoas; e 49,74% rural, cerca de 15.562 pessoas. Da população rural, 11.225 habitantes vivem nas margens
dos rios que cortam o seu território, os chamados ribeirinhos. Possuindo uma densidade demográfica de 1,33
hab/Km2 em 2009. Feijó é mais um município acreano que tem na administração pública a base de sua
economia, o setor industrial se resume a pequenas indústrias de móveis, cerâmicas e artefatos de cimento, e
a agropecuária vem tornando-se parte significativa dessa composição, com o cultivo de bovino nas margens
das rodovias. Hoje Feijó tem cobertura total da BR-364, ligando a capital Rio Branco à cidade de Cruzeiro do
Sul, com a diminuição do custo de vida e melhora dos serviços públicos,
O município de Feijó tem uma cultura muito tem uma cultura muito variada. Variação essa que repercute com
as várias culturas que se introduziram na época de sua ocupação. A cultura dos Nordestinos e da Região Sul,
é a mais notável por serem eles os principais povoadores do Acre, Os feijoenses, como na maioria das
cidades brasileiras, têm uma cultura diversificada, tendo assim muitos traços culturais próprios. A época em
que acontece as maiores festividades são: em fevereiro com a realização do carnaval; junho, com a realização
das grandes festas juninas (uma das maiores do Brasil, e o Festival do Açaí de Feijó e Festival de Praia que
acontecem todos os anos no mês de Agosto. O evento marca principalmente o grande consumo da fruta
tipicamente do Norte do Brasil, o Açaí. O açaí produzido em Feijó é considerado por muitos críticos como o
melhor do Brasil, com a sua espessura mais grossa e com o sabor mais doce por natureza.
O açaí é um dos frutos mais apreciados e característicos da Amazónia. O Festival do Açaí em Feijó no Acre foi
um projeto de Lei - 143 de 1999. O projeto tinha como principal objetivo fomentar e divulgar a cultura
feijoense, sendo o veículo capaz de atrair o turismo e consequentemente gerar emprego e renda para o
município de Feijó. O escopo maior foi à preservação, o manejo e o plantio de forma sustentável à agro
economia do município.
Com esse objetivo foi criado então o Festival do Açaí de Feijó -Acre, que teve sua primeira edição no ano de
2000. O Festival do Açaí foi ganhando espaço e foi sempre bem concorrido, superando todas as expectativas
de sua criação estando hoje na sua XVIII edição, e é considerada a segunda maior Festa do Estado do Acre.
O resultado final deste projeto é o aquecimento da economia de Feijó, o turismo, que traz vários visitantes ao
município.
Com isso sua cultura está sendo divulgada e as pessoas conhecem um pouco mais do rico Açaí da região que
também já é considerado o melhor Açaí do Brasil.

Objetivos
Geral:
Realizar a 3a Feira do Açaí como meio de valorização desse importante prato típico da culinária Feijoense,

consolidando esse evento como parte do calendário cultural e económico do município.
Específicos:
Fornecer um agradável e salutar evento de lazer e socialização para nossos munícipes;
Fortalecer a gastronomia tradicional e o turismo de nossa cidade;
Estimular o desenvolvimento da culinária local, contribuindo para aumentar o orgulho por nossas raízes e
fortalecendo a preservação de nosso município riquíssimo património cultural;
Produzir benefícios económicos através da geração de renda por meio do turismo ligado as áreas de
gastronomia, hotelaria e serviços;



Colocar a programação do Festival e Feira do Açaí no calendário municipal, fazendo desse evento parte do
roteiro das agências de turismo;
Consolidar a imagem de nossa cidade como polo regional de turismo gastronómico e de lazer.
Programação do evento
Sexta-Feira 10/08/2018
18hOOmin Às 19hOOmin - Dj Luís Silva
19h30min Às 20h30min - Swing da Mata
20h30min Às 22hOOmin - Jorge Luís e Gilberto
22hOOmin Às 22h30min -Abertura Prefeito Kiefer
22h30min Às OOhOOmin - Ferdiney Rios
OOhOOmin Às 02hOOmin - Cristiano Neves
02hOOmin Às 04hOOmin - Trio Furacão

Sábado -
18hOOmin
20h30min
22hOOmin
23hOOmin
OOhSOmín
02hOOmin

11/08/2018
Às19hOOmin
Às 22hOOmin
Às 23hOOmin
Às OOhSOmin
Às 02hOOmin
Às 04hOOmin

DJ Luís Silva
Luan Lima
Garota Açaí
Brisa e Nayane
Cacio e Marcos
Ferdiney Rios

Domingo-12/08/2018
18hOOmin Às 19hOOmin - DJ Luís Silva
19hOOmin Às 21hOOmin- Jorge Luís e Gilberto
21hOOmin Às 22hOOmin -Trio Furacão
23hOOmin Às 00h30min - Nayara Azevedo
00h30min Às 02hOOmin - Brisa e Nayane
02hOOmin Às 04hOOmin - Luan Lima

4. OBJETOSDOPROJETO
Aquisições/inversões a serem realizadas para a execução do projeto, indicando a participação da Sudam

Descrição da inversão a ser
realizada

Valor da inversão no
Projelo(A)

Valor a ser patrocinado pela
Sudam (B)

Origem dos recursos para custear a
diferença entre (A) - (B)

Contratação de
sonorização
profissional com
sistema Line Array,
com: 24- caixas de
sub grave; 24
caixas line; 16-
amplificadores; 01-
sid fill; 02- mesas
digital com 48 canais;
08-monitores; 01-
cubo de bass; 01-
cubo de guitarra; 16-
pedestais; 10-
microfones de voz;
12- microfones de
percussão; 10-
microfones de
bateria; 60- cabos xlr;
20-cabos p 10

()Recursos próprios
( ) Outros apoiadores



Valor Total: R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

CONTRAPARTIDAS (benefícios para a Sudam na concessão do patrocínio)

Negociai
Será dísponibilizado aos parceiros ligação direta com clientes por meio de ações de relacionamento
desenvolvidas por meio de seus idealizadores na referida Feira do Açaí, como por exemplo: oficinas,
workshops, stand, quiosque, exibição de vídeo promocional, ações de marketing, banner e painéis.
Imagem
A divulgação dos parceiros dar-se-á por meio de inserção da marca em impressos, mídias eletrônicas, citação
do patrocínio em locuções, exibição de vídeo institucional, apresentação especial e/ou convites para uso do
patrocinador.
Social
Por se tratar de uma das terceiras maiores festividades do Estado do Acre, a Feira do Açaí proporciona
socialmente o aquecimento da económica local, possibilitando vagas de empregos temporários, capacitações
profissionais bem como a descoberta de novos talentos que se apresentam durante toda a programação com
danças típicas e regionais e concurso de música.
Ambiental
Pensando no meio ambiente e na utilização de recursos naturais e reutilizados, confeccionam-se as fantasias
apresentadas pelas participantes no desfile com materiais oriundos do açaí e agregados. Utiliza-se a coleta de
lixo por meio seletivo e com uma equipe estrategicamente montada de garis que dão todo suporte na limpeza
do espaço utilizado na Feira do Açaí. Por meio de placas sinalizadoras demonstra-se a importância da política
de preservação do meio ambiente.

~~ePATROCÍNIO DA SUDAM EM EDIÇÕES ANTERIORES (se houver)
Ano/valor

Ex,;2007/R$10.000,00

Ano/valor
Ex.: 2008/RS1 0.000, 00

Ano/valor
Ex.: 2009/R$1 0.000.00

Ano/valor

ReSUltadOS alcançados: (descrever o desempenho do projeto ao longo dos anos, destacando os resultados alcançados para o setor. à sociedade, à
economia, ao desenvolvimento tecnológico, etc.)

7, OUTRAS COTAS DE PATROCÍNIO (informar nomes de outros patrocinadores e os valores concedidos ou confirmados. A soma dos
valores tem que ser igual ao total do projeto. Ex: Valor dos patrocinadores + valor da Sudam = lotai do projetg)

Descrição da Inversão Valor
R$ 20.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 2.000,00
R$1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 5.000,00
DIVULGAÇÃO
PARCEIRIAS
R$15.000,00
R$ 50.000,00
R$ 2.000,00
PARCEIRIA
PARCEIRIA

Patrocinador
Caixa Económica Federal
Acrecap
Central Fitness Academia
Grupo Star
Recol Veículos
SENAC
Acre Cap
Boas Novas FM
SEBRAE
Skol
Sudam
Facem Comércio
Posto Progresso
Estúdio WG

8. AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PROMOÇÃO DO EVENTO.
Pecas Promocionais

Outdoor

Banners
Outros

Descrição
10 medindo 2,5 x 3.

100banners 100 x 150 cm, colorido.

1.000 camisetas f £



l 10 faixas

OutraS aCÕeS de COmuniCaçãO (registrar outras formas de comunicação de divulgação do evento)

9. RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Nome completo:
Kiefer Roberto Cavalcante Lima

Contato
(68) 3463-2614 ou (68) 99999-1011

Declaro sob as penas da Lei e para os devidos fins de direito à
Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia que:
1- inexistem pendências de prestação de contas de patrocínios
anteriores;
2- não existem, até a presente data, fatos impeditivos para habilitação
no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
3- conheço a norma de patrocínio da Sudam;
4- não utilizo mão-de-obra escrava; nem de menor de 18 anos para
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou de qualquer
trabalho de menor de 16 anos. exceto, na condição de aprendiz, n
partir de 14 anos, conforme inciso XXXIII do art. 7° da Constituição
Federal.

' PrefeitGKle Feijó
Assinatura do representante legal

Local e data


